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دا: هام 
ليه من  لرتبية الوطنية – اقرتاع 2022 - املصادق  لتعاضدية العامة  مجلع العام  دويب املنخرطني  اب م ىل نظام انت          بناءا 

لجنة املركزية الطعون خبصوص النتاجئ  س ا رفع اىل رئ ه ، لس إالداري بتارخي 06 ماي 2022، ال س املادة 24 م طرف ا
ار  لب مرس السلطان ا ابية ،ويقدم الطعن كتابة بواسطة رسا مضمونة رسيعة الوصول اىل العنوان التايل : 21 زنقة  نت

ر. لعنوان السالف ا ارشة  ه م البيضاء  او  ٕايدا
ايب  نت لفرع  سبة  ل ل احملدد لتقدمي الطعون. و ٔ رخي انرصام ا م من  ٔ ٔقصاه 7  ل  ٔ ل  مت البث يف الطعون املقدمة دا  وس

لس إالداري سيصدرالحقا  س ا ادة اجرائه مبوجب بالغ لرئ د ٕا الن عن مو مت إال قرتاع به س ي تعذر ٕامتام  ٔصي ا ة_ طن
لتعاضدية. كرتوين  دى اجلرائد الوطنية وكذا املوقع  ٕ
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